N AT U R A L I S S C I E N T I F I C E X P E D I T I O N S

Voor avonturiers met passie
voor natuur en wetenschap

N AT U R A L I S

S C I E N T I F I C

Geweldige ontdekkingen,
onvergetelijke herinneringen
Wie meegaat op een van onze wetenschappelijke expedities beleeft een unieke ervaring. U bent onderdeel
van ons team en komt op plekken die midden in de wilde natuur liggen. U bezoekt plekken waar anderen
niet kunnen komen. Vaak zijn de omstandigheden ruig en verre van comfortabel. Maar de ontdekkingen
zijn groots en de herinneringen onvergetelijk. Ga mee met Naturalis Scientific Expeditions!

E X P E D I T I O N S

Reizen met een extra dimensie

Reizen is uw tweede natuur, maar dit heeft u nog niet eerder meegemaakt. In gezelschap van toponderzoekers
reist u mee met Naturalis Scientific Expeditions om de adembenemende rijkdom van het leven op aarde in
kaart te brengen. Bovendien steunt u met uw deelname het belangrijke werk van Naturalis en blijft u ook na
de expeditie nauw betrokken bij de resultaten. Met Naturalis Scientific Expeditions voegt u een waardevolle
dimensie aan uw reizen toe.

Naturalis Scientific Expeditions: een life-changing experience

Naturalis Biodiversity Center

Naturalis Biodiversity Center is één van de top-vijf instituten in de wereld op het gebied van
biodiversiteit. We doen onderzoek naar en werken aan kennis die bijdraagt aan een duurzame wereld.
Dat onderzoek is nodig, want biodiversiteit – de rijke variatie van de natuur – is van levensbelang. Voor
voedsel, geneesmiddelen en een gezonde leefomgeving. Het fundament van ons onderzoek is onze
collectie: 42 miljoen dieren, planten, fossielen en stenen. Het is ons natuurhistorisch erfgoed, een van
de grootste en belangrijkste natuurhistorische collecties ter wereld. We delen onze kennis met andere
wetenschappers en het grote publiek, in Nederland en ver daarbuiten.

Bestemmingen

Word ook een ontdekkingsreiziger en kies uit een van de volgende bestemmingen: de VS, Indonesië, Portugal,
Angola, Curaçao, Bhutan of het Amazonegebied. Onze toponderzoekers zijn uw gids en nemen u mee op reis
door de fascinerende wereld van de wetenschap.

Meer dan een expeditie

Meedoen aan Naturalis Scientific Expeditions begint al voordat u vertrekt. Tijdens de Pre-expeditie events
vertellen we u alles over uw trip. In het veld doet u onvergetelijke indrukken op, omdat de natuur nog nooit
eerder zo dichtbij was. En na thuiskomst delen we de resultaten van de expeditie met u. Dat alles maakt de
Naturalis Scientific Expeditions veel meer dan een expeditie. Het is een life-changing experience die u de rest
van uw leven bij zal blijven.

Fiscale regeling

Naturalis Biodiversity Center heeft de culturele ANBI-status en is daardoor vrijgesteld van schenk- en
erfbelasting. Uw donatie komt dus geheel ten goede aan het wetenschappelijk onderzoek. Tevens kunt u uw
gift aftrekken van de inkomstenbelasting.

WYOMING USA

Graven naar dino’s

De langnekdino zoektocht in Wyoming
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Graven naar dino’s
De langnekdino zoektocht
in Wyoming
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Al eeuwen zijn mensen gefascineerd door dinosaurussen – of eigenlijk, door hun fossiel bewaard gebleven
skeletten. De eerste ontdekkingen in de westerse wetenschap dateren uit de 17de eeuw, maar pas in 1842
ontdekten wetenschappers de werkelijke aard van deze wonderlijke dieren en werd de naam ‘dinosaurussen’
(wat ‘verschrikkelijke hagedissen’ betekent) geïntroduceerd. Sindsdien zijn er meer dan 1500 verschillende
dinosoorten ontdekt.
In 2013 ontdekten onze wetenschappers in de Amerikaanse staat Montana een prachtig en zeer compleet
fossiel van een Tyrannosaurus rex, nu een van de belangrijkste objecten in onze zaal Dinotijd. Trix, zoals ze is
genoemd, is een van de best bewaarde T. rex-skeletten ter wereld.
De nieuwe opgravingssite lijkt qua ouderdom een paar miljoen jaar af te wijken van de reeds bekende sites uit
de beroemde ‘Morrison’-formatie; veel van de eerste dinosaurusvondsten door het team van Naturalis wijken
dan ook af van de soorten die al bekend zijn uit de Morrison-afzettingen elders in westelijk Noord-Amerika.
In onze openbaar toegankelijke LiveScience-zaal werken onze wetenschappers momenteel aan een al net
zo ongelofelijke ontdekking van vijf Triceratops-skeletten. Het eerste skelet wordt al tentoongesteld in onze
nieuwe Dinotijd zaal, terwijl de overige skeletten voorzichtig uit het steen worden vrijgemaakt.
Ons internationale team van paleontologen verkent ook een nieuwe locatie in de zoektocht naar
de grootste van alle dinosaurussen: de Sauropoda.
Niets is spannender dan het ontdekken en opgraven van fossiele botten.
U kunt zelf deel uitmaken van deze unieke ervaring door u voor een paar dagen
aan te sluiten bij ons team van wetenschappers tijdens hun veldexpeditie naar
Wyoming. Als lid van het team overnacht u in het veld, helpt u bij het uitgraven
van de botten en neemt u deel aan de dagelijkse briefings en besprekingen.

WYOMING USA
Graven naar dino’s. Voorlopig programma

Naturalis heeft een driedaags programma samengesteld waarmee sponsors deel kunnen nemen aan de
‘zoektocht naar de langnekdino’. Het programma is indicatief en kan tot op zekere hoogte aan persoonlijke
wensen worden aangepast.

Pre-expeditie

• Een dag in het museum: u bezoekt onze 22 verdiepingen tellende collectietoren en mag meehelpen in ons
Dino-lab, waar we 67 miljoen jaar oude Triceratops-skeletten bewaren
• ’s Middags krijgt u een workshop over 3D-printen en een persoonlijke toelichting van onze
paleontoloog prof. dr. Anne Schulp

De expeditie
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Naar het opgravingsterrein reizen in Wyoming
Een à twee dagen veldwerk
Optioneel museumbezoek onder begeleiding van prof. Schulp
Optioneel bezoek aan Yellowstone National Park
Terugvlucht

Postexpeditie

• Diner met de museumdirecteur
• Avondrondleiding door het museum (alleen open voor gasten)
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Kosten

Voor deelname aan de expeditie ‘Graven naar dino’s in Wyoming’ vragen wij een bijdrage van € 20.000,- per persoon.
Er zijn maximaal acht deelnemers per expeditie. Buy-outs zijn mogelijk.
Reisperiode: zomer.

Klik op de link voor een impressie van de dinosaurusexpeditie:
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TRINIL INDONESIË

In de voetsporen van Dubois, de wetenschapper die de ‘missing link’ ontdekte

TRINIL INDONESIË
In de voetsporen van Dubois, de wetenschapper die de missing link ontdekte
Professor Eugène Dubois (1858-1940) was een Nederlandse arts en anatoom die verbonden was aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij is altijd gefascineerd geweest door Darwins evolutietheorie: ‘Over de oorsprong
der soorten’. En besloot als jongeman dat hij wilde bewijzen dat de mens evolutionair van apen afstamt. Dubois
was ervan overtuigd dat de missing link (een uitgestorven overgangsvorm tussen apen en mensen) niet in Afrika
maar in Azië te vinden was. Hij dacht namelijk dat de mens nauwer verwant was aan orang-oetans en gibbons
dan aan gorilla’s en chimpansees.
Indonesië was toentertijd een kolonie van Nederland. Dubois haalde de plaatselijke overheid over om hem te
steunen in zijn zoektocht naar locaties waar hij mogelijk fossielen zou kunnen vinden. Na jaren van hard werken
ontdekte hij de missing link die de schakel vormde tussen mens en aap: Pithecanthropus erectus (Javamens),
later Homo erectus genoemd, in tufsteenformaties langs de oevers van de rivier Solo bij Trinil.
Terwijl hij daar was, verzamelde Dubois ook een enorme collectie fossielen van de historische fauna van Indonesië.
Naturalis bezit de wereldberoemde Dubois-collectie die bestaat uit circa 40.000 fossielen en veel persoonlijke
objecten van Dubois. Het belangrijkste onderdeel van het museum is de zaal ‘De vroege mens’, met de fossiele
resten van Homo erectus.

Professor Eugene Dubois (1858-19
40

)

Een paar jaar geleden ontdekten wetenschappers van Naturalis een zoetwatermosselschelp met gravering in de
Dubois-collectie. De schelpen zijn circa 480.000 jaar oud en hoogstwaarschijnlijk gemaakt door Homo erectus,
waarmee ze misschien wel de allereerste kunstwerken ter wereld zijn.
Prof. José Joordens van Naturalis en haar internationale onderzoeksteam onderzoeken momenteel de Duboiscollectie en bezoeken opnieuw het opgravingsterrein bij Trinil, waar ze zoeken naar nieuw bewijs met nieuwe
technieken en met vergelijkende anatomie, net als Dubois heeft gedaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het
lab in Naturalis en ter plaatse, in Trinil.

De Dubois Experience: een unieke kans om mee te helpen voor
sponsors die met hun bijdrage een grote impact hebben

Naturalis biedt sponsors een unieke kans om in de wereld van de paleontologie en archeologie te duiken door een
aantal dagen deel uit te maken van het onderzoeksteam.
Dit partnerschap bestaat uit twee basiselementen: een bezoek van één tot twee dagen aan Naturalis, waar u de
Dubois-collectie kunt ontdekken, inclusief zijn persoonlijke objecten, en een reis naar Indonesië van één tot drie
dagen waar u het opgravingsterrein bij Trinil bezoekt, het onderzoeksteam helpt bij het veldwerk en de plaatselijke
ora en fauna ontdekt met een expert. U kunt de reis ook uitbreiden met een cultureel programma in de omgeving.

TRINIL INDONESIË
In de voetsporen van Dubois. Voorlopig programma
Pre-expeditie

Dag 1:
• Een avond met een privébezoek aan Naturalis om de fossielen van Homo erectus te bekijken en een lezing bij te
wonen
van prof. Joordens, waarin ze uitleg geeft over de ontdekking en het huidige onderzoek
• Rondleiding door de acht zalen van het museum
• Afsluiting met een diner in het prachtige rooftoprestaurant in gezelschap van de directeur van het museum
Dag 2:
Bezoek aan de collectietoren van Naturalis, die gesloten is voor het publiek, om de rijke collectie van persoonlijke
objecten en de uitgebreide fossielenverzameling van Dubois te ontdekken. Dit is inclusief:
• Een historische lezing over Dubois door een wetenschapper van Naturalis
• Een educatief programma in Naturalis voor kinderen
• Een cadeauset met een 3D-print van het Homo erectus-schedelkapje, de -dijbenen en de -kiezen, en van de
schelp met gravering om te bestuderen
• Leesmateriaal

De expeditie
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Dag 1:
• Deze begint in Trinil, Indonesië, waar u het opgravingsterrein van Dubois bezoekt onder begeleiding van
prof. Joordens en haar team. U helpt mee met het uitgraven en onderzoeken van fossielen en krijgt ter
plekke
uitleg over de geologie paleontologie en biologie van de locatie en de omgeving
• ’s Avonds krijgt u een privérondleiding in het museum van Trinil, waar u topstukken van de plaatselijke
collectie kunt bekijken en avondlezingen bijwoont van de museumdirecteur en prof. Joordens
Dag 2:
• Deze dag wordt besteed aan het opgraven, schoonmaken en onderzoeken van gevonden fossielen
op de opgravingslocatie
• De dag wordt afgesloten met een diner bij een plaatselijk gastgezin
Dag 3 en de dagen erna kunnen worden gecombineerd met een:
• Bezoek aan de musea en de fossielenvindplaatsen van Sangiran, of aan het Kraton en de batikmarkt van Solo
of bezoek het tempelcomplex Borobudur
• Excursie naar Yogyakarta en het tempelcomplex Prambanan of naar de top van de Lawu-vulkaan
Dit programma voor sponsors is een eenmalige expeditie met prof. Joordens en haar team. Het wordt exclusief
georganiseerd voor sponsors. De opgravingslocatie is normaal gesproken gesloten. De Dubois Experience is
inclusief een oriëntatieprogramma dat kan worden aangepast aan uw persoonlijke wensen.

Postexpeditie

• Diner met de museumdirecteur
• College van onderzoekers: wetenschappelijk inhoudelijk. Wat hebben we geleerd/gedaan, wat is gelukt en wat
niet, hoe nu verder
• Foto- & video verslag van de expeditie

Kosten

Voor deelname aan de expeditie ‘In de voetsporen van Dubois’ vragen wij een bijdrage van € 25.000 ,- per persoon.
Er zijn maximaal acht deelnemers per expeditie. Buy-outs zijn mogelijk. Reisperiode: op afroep.

TRINIL INDONESIË

Veldwerk

locatie in
Graafplek vlakbij onderzoek

Trinil

vure
ra
g
e
z
eu
i
er
st
y
m
e
d
et
De Trinilschelp m

TO R R ES V E D R AS PO RT U G A L

Graven naar dino’s

De gigantische dinosaurussen van Portugal

TO R R ES V E D R AS PO RT U G A L

Graven naar dino’s
De gigantische dinosaurussen
van Portugal

Iedereen kent de indrukwekkende scènes uit de film Jurassic Park, waarin kuddes gigantische langnekdino’s
zich langzaam voortbewegen door het landschap. Hoe geweldig zou het zijn om deel uit te maken van een
wetenschappelijk team dat de fossiele botten van deze prachtige schepsels ontdekt en opgraaft? Om met
wetenschappers te praten over wat deze ontdekkingen betekenen, hoe de klimaatomstandigheden in die
tijd waren en welke planten er groeiden? Met de kennis van het verleden kunnen we natuurprocessen beter
begrijpen en anticiperen op veranderingen in onze leefomgeving die nu plaatsvinden.
Naturalis Biodiversity Center werkt nauw samen met de Sociedade de História Natural (SHN) in de Portugese
stad Torres Vedras, om een interessant nieuw dinosaurusmuseum op te zetten. In de omgeving van Torres
Vedras bevinden zich verschillende opgravingslocaties waar veel dinosaurusvondsten zijn gedaan, waaronder
de overblijfselen van een Brachiosaurus. Naast de dinosaurussen die in het museum te zien zijn, bevindt zich
nog meer dinosaurusmateriaal in de wetenschappelijke collectie van de SHN.
De Naturalis Scientific Expedition biedt u de kans om deel te nemen aan dit project en fossiele botten uit
te graven, te prepareren en in 3D in beeld te brengen, en biedt u een unieke blik achter de schermen van de
wetenschappelijke collecties. Als sponsor kunt u Naturalis en de SHN ondersteunen bij hun paleontologisch
onderzoek en helpen bij het opzetten van een nieuw dinosaurusmuseum in Portugal.
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TO R R ES V E D R AS PO RT U G A L
Graven naar dino’s. Voorlopig programma
Pre-expeditie

• Een dag in het museum. U bezoekt de collectie van Naturalis, die in een toren van 22 verdiepingen is
ondergebracht, en doet praktijkervaring op in het Dino-lab, waar onderzoekers de botten van de
67 miljoen jaar oude Triceratops conserveren
• Tijdens uw bezoek aan het lab krijgt u een workshop over 3D-printen die wordt ingeleid door
paleontoloog prof. Anne Schulp

De expeditie

Dag 1: Lissabon
• Reis naar Lissabon
• Introductielezing door prof. Anne Schulp (Naturalis) over dinosaurusonderzoek
• Diner in Lissabon

Prof. dr. Anne Schulp

Dag 2: Torres Vedras
• Rondleiding door de collectiefaciliteiten van Torres Vedras (niet open voor het publiek)
• Graven naar fossielen op twee locaties, onder begeleiding van paleontoloog Bruno Camilo Silva
• Workshop in het prepareren van fossiele botten
• Snelcursus in het 3D-lab
Natuurexcursie ora en fauna met een lokale expert
• Diner in het museum in gezelschap van de directeur en wetenschappers
Dag 3: Lissabon
• Terugreis naar Lissabon (bezoek aan het Instituto de Porto voor een portproeverij)
• Terugreis naar huis
Dag 4: Evora (optioneel)
• Bezoek aan Evora
Het programma kan worden aangepast aan uw persoonlijke wensen.

Postexpeditie

• Diner met de directeur van Naturalis in het Naturalis-restaurant
• Avondrondleiding door het museum (alleen open voor gasten)

Kosten
e
l
p
f
a
a
r
g
Dino

d
n
a
r
t
s
t
e
k aan h

Voor deelname aan de expeditie ‘Graven naar dino’s in Portugal’
vragen wij een bijdrage van € 10.000,- per persoon.
Er zijn maximaal acht deelnemers per expeditie. Buy-outs zijn mogelijk.
Reisperiode: op afroep, van april tot oktober.

TO R R ES V E D R AS PO RT U G A L
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Graven naar fossiele zeedieren
De jacht op Mosasauriërs en andere
fossielen in Angola
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Graven naar fossiele zeedieren
De jacht op Mosasauriërs en andere
fossielen in Angola

Angola kent een rijke biodiversiteit, met ecosystemen die uiteenlopen van de Namibwoestijn in het
zuidwesten tot de Okavango- en Zambezi-delta’s in het zuidoosten en de regenwouden in het Kongobekken
in het noordoosten van het land.
De Zuidelijke Atlantische Oceaan is tegenwoordig bekend om de overvloedige visvangst die er plaatsvindt.
Tegen het einde van het dinosaurustijdperk welde hier water op dat rijk was aan voedingsstoffen, waardoor
een rijk en divers marien ecosysteem ontstond. Met Naturalis Scientific Expeditions kunt u een duik
nemen in deze historische oceaan en kennismaken met de zeereptielen die deze wateren 70 miljoen jaar
geleden bewoonden. U ontdekt de fossielen van grote Mosasauriërs, Plesiosauriërs met hun lange nek,
zeeschildpadden en andere uitgestorven zeedieren. Alle fossielen zijn tot in de details bewaard gebleven,
wat dit tot een unieke locatie maakt.
Naturalis-paleontoloog prof. Anne Schulp werkt met collega s uit Angola onderzoekers en studenten van
de Universidade Agostino Neto , de VS prof. ouis acobs uit Dallas, Texas, en Mosasaurus-expert Michael
Polcyn en Portugal prof. Oct vio Mateus, Universidade Nova de isboa aan een spannend project om de
fossiele resten uit de late krijttijd bloot te leggen, met specifieke aandacht voor Mosasauriërs. De verschillende
skeletten van de mosasaurus Prognathodon kianda, een grote en snelle zeehagedis, vormen een hoogtepunt
op de locatie.
De Universidade Agostino Neto in uanda is een partner bij dit project. Angolese studenten van deze universiteit
doen veldwerk met ons onderzoeksteam en lopen stage in Dallas en issabon. De steun van Naturalis Scientific
Expeditions richt zich op twee aspecten: de financiering van wetenschappelijk onderzoek en veldwerk in dit
unieke gebied, en het vergroten van de onderzoekscapaciteit door jonge Angolese studenten te betrekken en
op te leiden.

kamp

Uitzicht vanaf het expeditie

Prof. dr. A

nne Schulp

Deze expeditie neemt u mee naar een afgelegen gebied in de Namibwoestijn, langs de kust van uid-Angola.
De opgravingslocatie is extreem rijk aan fossielen, die uitstekend bewaard zijn gebleven in het sediment van
los zand. Ze kunnen daardoor relatief makkelijk worden uitgegraven. Dit is een van de toplocaties voor het
opgraven van fossielen op het zuidelijk halfrond. Het expeditiekamp bevindt zich op het strand, met uitzicht
over de oceaan.

N A M I B D E S E R T, A N G O L A
De jacht op mosasauriërs. Voorlopig programma

Naturalis heeft een drie- tot vierdaags programma samengesteld voor sponsors om de ‘Hunt for Mosasaurs’
mee en mogelijk te maken. Dit is een once-in-a lifetime ervaring in een echte uithoek van de wereld. Het
onderstaande programma is indicatief en kan op basis van persoonlijke behoeften worden aangepast
of uitgebreid. Tijdens de expeditie gaan we op zoek naar de vroegere en huidige biodiversiteit middels
bezoeken aan Etosha en/of Okavango.

Pre-expeditie

• Een dag in het museum. U bezoekt de collectie van Naturalis, die in een toren van 22 verdiepingen is ondergebracht, en doet praktijkervaring op in het Dino lab, waar onderzoekers de botten van de 67 miljoen jaar
oude Triceratops conserveren. Tijdens uw bezoek aan het lab krijgt u een workshop over 3D-printen die
wordt ingeleid door paleontoloog prof. Anne Schulp
• Een grote selectie fossielen afkomstig uit ons project in Angola is op dit moment te bewonderen in een
tijdelijke tentoonstelling in het National Museum of Natural History in Washington. Desgewenst kunnen
we een begeleid bezoek aan deze tentoonstelling voor u regelen

De expeditie

Voel hoe spannend het is om in de woestijn nieuwe fossielen te ontdekken!
• U reist naar Windhoek (Namibië) en van daaruit naar Lubango (Angola)
• De volgende dag rijdt u in drie uur naar het opgravingsterrein, waarbij u onderweg van de fascinerende
schoonheid van Serra da Leba kunt genieten
• Hierna volgen een à twee dagen veldwerk, waarbij u deel uitmaakt van een klein team van paleontologen
die fossielen opgraven
U krijgt praktijkles over lokale ora en fauna in de woestijn
• Terug naar Lubango; u heeft de mogelijkheid om het reisschema uit te breiden met een cultureel of sociaal
programma (zoals een wildlifesafari in Ethosha)

Postexpeditie

• Diner met de directeur van Naturalis in het Naturalis-restaurant
• Avondrondleiding door het museum onder leiding van de onderzoeker

Kosten

Voor deelname aan de expeditie ‘Graven naar fossiele zeedieren in Angola’
vragen wij een bijdrage van € 25.000,- per persoon.
Er zijn maximaal acht deelnemers per expeditie.
Buy-outs zijn mogelijk. Reisperiode: op afroep en het hele jaar door.
Klik op de link voor een impressie van het opgravingsterrein:

Graafplek
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CUR AÇ AO KOR A AL RIFFEN

Expeditie naar de diepe
onderwaterwereld

Stap aan boord van een duikboot en ontdek
de riffen van Curaçao

C U R A Ç A O KO R A A L R I F F E N

Expeditie naar de diepe
onderwaterwereld

Stap aan boord van een duikboot en ontdek
de riffen van Curaçao
Prof. Nicole de Voogd onderzoekt de rol van sponzen en hun microbiële gemeenschappen op
koraalrifecosystemen in ondiep en diep water. Naast de zoektocht naar nog niet eerder gevonden soorten
wil ze ook weten of de sponsgemeenschappen anders zijn in dieper water. Tijdens de laatste Curasub-missie
ontdekte ze drie nieuwe soorten op 120 meter diepte; deze moeten nog officieel beschreven worden.
Het leven is ontstaan in de zee en is daarom veel ouder dan het leven op het land. Zeeorganismen laten een
ongekend grote biodiversiteit zien. Wetenschappers van Naturalis onderzoeken het zeeleven op koraalriffen,
omdat deze ecosystemen tot de meest diverse en meest productieve ter wereld behoren. Koraalriffen beslaan
slechts 0,2 procent van het totale oceaanoppervlak, maar zijn het thuis van ruim 25 procent van al het tot
nu bekende zeeleven. Rifsystemen zijn enorm gevoelig voor de effecten van klimaatverandering en vervuiling.
Daarom is het buitengewoon belangrijk voor de wetenschap en de samenleving om veranderingen in deze
systemen te inventariseren en nauwlettend te observeren.

De duikboot

Als sponsor kunt u het werk van onze onderzoekers ondersteunen door deel te nemen aan onze speciale expeditie
naar de onderwaterwereld.U wordt opgenomen in ons onderzoeksteam en stapt aan boord van het onderzoeksschip
RV (Research Vessel) Chapman, dat is uitgerust met geavanceerde apparatuur om monsters te kunnen nemen
voor marien onderzoek, en gaat de azuurblauwe wateren naar Klein-Curaçao en Bonaire bevaren.
De Chapman herbergt een minionderzeeër, de Curasub, die afdalingen tot wel 300 meter mogelijk maakt en op
plekken komt waar geen zonlicht doordringt. U zit zij aan zij met de onderzoekers terwijl de robotarm van de
sub monsters neemt van het diepe onderwaterleven. Het is een unieke kans om getuige te zijn van het leven in
de diepe donkere wateren.

Onderwater wereld vanuit de du

ikboot

Elke expeditie met de Curasub betekent een grote kans om onbekend zeeleven tegen te komen. Zo hebben
onze onderzoekers een weekdier ontdekt dat wordt getypeerd als een ‘levend fossiel’ en al in de tijd van de
dinosauriërs voorkwam! Daarnaast kunt u mee op duiktrips naar het ondiepe rif. Deze trips zijn onderdeel
van het inventarisatie- en observatieprogramma, en laten niet alleen het rijke onderwaterleven maar ook het
verwoestende effect van de verbleking van het koraalrif zien.

C U R A Ç A O KO R A A L R I F F E N
Expeditie naar de diepe onderwaterwereld.
Voorlopig programma

Naturalis heeft een drie- tot vierdaags programma samengesteld voor sponsors om deel te nemen aan
wetenschappelijk zeeonderzoek. Met uw betaalde deelname maakt u dit onderzoeksprogramma mogelijk.
We ontdekken regelmatig soorten die nieuw zijn voor de wetenschap. In dat geval mag u samen met onze
onderzoekers meedenken over een naam voor deze nieuwe soorten.
Het beschreven programma is indicatief en kan tot op zekere hoogte aan persoonlijke wensen worden
aangepast. Het wetenschappelijke veldwerkprogramma van Naturalis in Curaçao kunt u combineren met
een gepersonaliseerd sociaal en cultureel programma op het eiland of in de regio.

Pre-expeditie

• Een dag in het museum in Leiden. U bezoekt de 22 verdiepingen tellende toren van Naturalis om een van ’s
werelds grootste natuurhistorische collecties te bewonderen
• Hierna volgt een besloten lezing van onze onderzoeksleider en koraalrifspecialist prof. Bert Hoeksema en
een licht trainingsprogramma om u voor te bereiden op het werk aan boord
• Voor degenen die willen deelnemen aan de duikactiviteiten is een medisch onderzoek verplicht

o

n Curaça
Op weg vanuit de haven va

De expeditie

U reist naar Curaçao, waar u het onderzoeksteam ontmoet en het aquarium bezoekt. U krijgt een rondleiding
langs de lokale natuurhistorische collecties en woont een lezing bij van de onderzoeks- en expeditieleider.
Daarna gaat u aan boord van de Chapman waar u deelneemt aan veiligheidsoefeningen.
• Dag 1: De eerste dag staat in het teken van veldwerk op het rif en het nemen van monsters. Dit doen we
vanaf het dek van de Chapman (met netten) of vanaf rubberboten. Degenen die gekozen hebben voor
scubaduiken zullen deelnemen aan duiktrips waarbij monsters worden genomen. ’s Avonds helpt u mee
met het sorteren van de monsters en het identificeren van de organismen
• Dag 2: U gaat diepzeeduiken met de Curasub. ’s Avonds helpt u mee met het sorteren van de monsters en
het identificeren van de organismen
• Dag 3: We gaan weer monsters nemen op het rif en u woont een lezing bij over mariene ecosystemen die
door prof. Nicole de Voogd wordt gegeven
• Dag 4: Terug naar Curaçao
• U heeft de mogelijkheid om het reisschema uit te breiden met een cultureel of sociaal programma

Postexpeditie

• Diner met de directeur van Naturalis in het Naturalis-restaurant
• Avondrondleiding door het museum (alleen open voor gasten)
• Event: Samen met prof. Nicole de Voogd geven we de nieuwe soorten die we hebben ontdekt een naam

Prof. dr. Nicole de Voogd

Kosten

Voor deelname aan de expeditie ‘Naar de diepe onderwaterwereld van Curaçao’ vragen wij een bijdrage
van € 25.000,- per persoon.
Er zijn maximaal acht deelnemers per expeditie. Buy-outs zijn mogelijk.
Reisperiode: het hele jaar door.

C U R A Ç A O KO R A A L R I F F E N

B H U TA N H I M A L AYA

Ontdek de wildernis van Bhutan

Ontdek soorten die nieuw zijn voor de wetenschap

B H U TA N H I M A L AYA

Ontdek de wildernis
van Bhutan
veldwerk

Ontdek soorten die nieuw zijn voor
de wetenschap
Het koninkrijk Bhutan ligt in het oostelijk gedeelte van de Himalaya en grenst aan Tibet en India. Het
landschap varieert van weelderig subtropisch bos in het zuiden tot het subalpiene Himalayagebergte in het
noorden, waar bergtoppen zijn met een hoogte van meer dan 7000 meter.
Bhutan wordt gekenmerkt door een ongekend grote biodiversiteit. In het warme zuidelijke deel van Bhutan
treffen we een tropische ora en fauna met veel dieren en planten die ook voorkomen in India of Thailand.
Als je de vaak steile bergwegen naar boven volgt kom je binnen enkele uren in een andere wereld terecht
bestaande uit dennenwouden, alpiene graslanden, boeddhistische kloosters en af en toe een grandioos
uitzicht op de hoge pieken van de Himalaya. Het land is met zijn vele unieke dieren- en plantensoorten een
van de tien belangrijkste hotspots van biodiversiteit in de wereld. De overheid voert een krachtig nationaal
beleid om de biodiversiteit van het land in stand te houden en te beschermen. Vanwege de unieke biologische
diversiteit wordt Bhutan weleens The ast Shangri- a genoemd.
Naturalis heeft een bijzondere relatie met Bhutan. Nederlandse onderzoekers werken nauw samen met hun
Bhutaanse collega s om de diversiteit van het land in kaart te brengen. Hierbij wordt veel aandacht gegeven
aan nog slecht bestudeerde groepen, hoewel de nadruk ligt op libellen, hommels en orchideeën. ibellenlarven
zijn indicatoren voor de waterkwaliteit en daarom nuttig om te inventariseren. Daarnaast zijn hommels van
belang voor het bestuiven van appels en kardemom.
Het veldwerk aan libellen vindt plaats in het lager gelegen tropische deel van Bhutan. De hommelpopulaties
bestuderen we in de hoge alpiene weiden van de Himalaya. Tijdens deze excursies gaan we s avonds op zoek
naar vlinders. We lokken ze met lichtvallen om ze te kunnen identificeren en tellen.
Een deel van het onderzoek dat we in Bhutan doen is heel basaal: welke soorten komen er voor, in wat voor
biotopen leven ze en kunnen we soorten nieuw voor de wetenschap vinden? Daarnaast zijn we met Bhutaanse
studenten bezig met toegepast onderzoek. Zo willen we libellen gaan gebruiken om de waterkwaliteit van
beken en rivieren te meten. Ook werken we veel samen met kleine boeren en kijken we welk deel van hun
oogst afhankelijk is van bestuiving door bijen en hommels – misschien kunnen we die kennis gebruiken om
hun inkomen te verbeteren.

B H U TA N H I M A L AYA
Ontdek nieuwe soorten in Bhutan en geef deze
soorten een naam. Voorlopig programma

Naturalis heeft een drie- tot vijfdaags programma samengesteld voor sponsors waarbij we op zoek gaan naar
nieuwe soorten in de natuur van Bhutan. Als we een nieuwe soort vinden – iets wat regelmatig gebeurt –, dan
kunt u samen met onze onderzoekers nadenken over een naam.
Het programma is indicatief en kan tot op zekere hoogte aan persoonlijke wensen worden aangepast. Het
wetenschappelijke veldwerkprogramma van Naturalis kunt u combineren met een gepersonaliseerd sociaal
en cultureel programma.

Pre-expeditie

• Een dag in het museum in Leiden. U bezoekt de 22 verdiepingen tellende toren van Naturalis om een van ’s
werelds grootste natuurhistorische collecties te bewonderen
• Hierna volgt een besloten lezing van onze onderzoekersleider, dr. ing. Vincent Kalkman, en een licht
trainingsprogramma om u voor te bereiden op het werk in Bhutan

De expeditie

Dr. ing. Vincent Kalkman

U reist naar Thimphu, de hoofdstad van Bhutan, waar u het onderzoeksteam ontmoet en het National
Biodiversity Center (NBC) bezoekt voor een rondleiding langs de lokale natuurhistorische collecties, en u
maakt kennis met de lokale wetenschappers.
• Dag 1: Bezoek aan de 3800 m hoge Cheli La-pas met onderweg veldwerk aan libellen en hommels.
Overnachting in een traditioneel Bhutaans landhuis
• Dag 2: Reis naar het College of Natural Resources (CNR) met onderweg bezoek aan de botanische tuin
en de – afhankelijk van het jaargetijde – bloeiende rododendronbossen
• Dag 3: Rondleiding op het CNR en bezoek met Bhutaanse studenten aan hun veldwerkterrein, waaronder
kleinschalige boomgaarden van lokale boeren en beken in het oerbos. ’s Avonds vangen van insecten met
behulp van licht
• Dag 4: Bezoek aan de Phobjikha-vallei, een boven de 3000 meter gelegen vlakte beroemd om haar
overwinterende zwartnekkraanvogels. In de omliggende bossen doen we veldwerk. ’s Avonds is er de
mogelijkheid om een traditioneel Hot Stone Bath te nemen en deel te nemen aan een avondexpeditie voor
het verzamelen van insecten met behulp van licht
• Dag 5: Terug naar Thimphu. U heeft de mogelijkheid om het reisschema
uit te breiden met een cultureel of sociaal programma

Postexpeditie

Diner met de directeur van Naturalis in het Naturalis-restaurant
• Avondrondleiding door het museum (alleen open voor gasten)
• Event: We geven de nieuwe soorten die we in Bhutan ontdekt hebben een naam
•

Kosten

Voor deelname aan de expeditie ‘Ontdek de wildernis van Bhutan’ vragen wij een
bijdrage van € 25.000,- per persoon. Er zijn zes tot acht deelnemers per expeditie.
Buy-outs zijn mogelijk. Reisperiode: op afroep.

B H U TA N H I M A L AYA

Veldwerk

Tshechu festival

Veldwerk

DE AMAZONERIVIER

Diep in de Amazone

Nieuwe soorten ontdekken en ecologisch onderzoek
in het belangrijkste ecosysteem ter wereld

DE AMAZONERIVIER

Diep in de Amazone

Nieuwe soorten ontdekken en
ecologisch onderzoek in het
belangrijkste ecosysteem ter wereld
Met een groot netwerk van maar liefst 200 ecologen en botanici onderzoeken we de boomflora van de Amazone.
Op dit moment beheren we de data van meer dan 2000 boomopnames (van 1 hectare), verspreid over alle
negen landen van de Amazone. Met deze database onderzoeken we de patronen van diversiteit van bomen in
de Amazone, de biogeografie, en het functioneren en de evolutie van de boomflora. Ook doen we onderzoek
naar het effect van de ontbossing en de opwarming van het klimaat op de boomsoorten.
Met een verbijsterende oppervlakte van 5,7 miljoen vierkante kilometer is het Amazone-bioom ongeëvenaard in
omvang en biologische complexiteit. Het is een van de meest biodiverse plekken op aarde. Het Amazonegebied
heeft het grootst overgebleven tropische regenwoud ter wereld. Hier leeft minimaal 10 procent van alle bekende
plant- en diersoorten op aarde, waaronder inheemse en bedreigde ora en fauna. Naar schatting omvat
het gebied zo’n 16.000 verschillende boomsoorten. De Amazonerivier pompt zo’n 15 à 16 procent van al het
rivierwater dat wereldwijd in de oceanen stroomt in de Atlantische Oceaan. Hij is ruim 6600 kilometer lang,
met 1100 zijrivieren en stroompjes die een biotoop vormen voor 5600 vissoorten; het grootste aantal soorten
zoetwatervissen ter wereld.
De Amazone ligt verspreid over negen landen: Brazilië, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guiana,
Suriname en Frans- Guiana, en er wonen meer dan 30 miljoen mensen. Dit maakt het een heel moeilijk te
beheren en te beschermen ecosysteem.
Wetenschappers van Naturalis onderzoeken verschillende delen van dit interessante en bedreigde gebied.
Onderzoeksleider prof. Hans ter Steege houdt zich bezig met de inventarisatie en DNA-barcoding van bomen
in de Amazone. De kennis over het aantal, de spreiding en evolutie van de soorten in dit uitgebreide gebied is
nog steeds beperkt. Door verbanden te ontrafelen tussen biodiversiteit, geologie en klimaat is het mogelijk
om voorspellingen te doen over de uitwerking van klimaatverandering op deze indrukwekkende natuur, die
onmisbaar is vanwege natuurlijke hulpbronnen zoals hout, voedsel en medicijnen. Verantwoord gebruik hiervan
is dan ook van cruciaal belang.
Sponsoring maakt deze expedities mogelijk. Het is een zeldzaam voorrecht en een levensveranderende ervaring
om deelgenoot te zijn van deze baanbrekende ontdekkingen in de Amazone.
Onze onderzoekers werken in verschillende delen van de Amazone. Er is dus enige keus uit vertrekpunten,
regio’s en data.

DE AMAZONERIVIER
Diep in de Amazone. Voorlopig programma

Naturalis heeft een vier- tot achtdaags programma samengesteld voor sponsors om deel te nemen aan de
expeditie ‘Diep in de Amazone’. Het programma is indicatief en kan tot op zekere hoogte aan persoonlijke
wensen worden aangepast. Tijdens de expeditie komt de biodiversiteit van zowel ora als fauna aan bod. Er
zijn verschillende vertrek- en toegangspunten mogelijk (Manaus of Quito) die gekoppeld zijn aan een aantal
onderzoeklocaties diep in het oerwoud.

Pre-expeditie

Een dag in het museum. U bezoekt de
verdiepingen tellende toren van Naturalis en werkt in het lab
waar u herbaria en andere monsters bestudeert
U woont ook een lezing bij van onze onderzoeksleider en plantenspecialist prof. Hans ter Steege en
ontvangt praktische instructies (uitrusting, kleding, veiligheid) voor uw expeditie naar de Amazone

Expeditie

Prof. Hans ter Steege

Dag : Aankomst in Manaus. U ontmoet het internationale expeditieteam en de lokale ondersteunende
medewerkers, en u woont een lezing bij van prof. Hans ter Steege over diversiteit in de Amazone.
Daarnaast krijgt u inpak- en veiligheidsinstructies. De avond brengen we door in het hotel
Dag : U reist naar de Amazone met de auto, per boot, te voet om naar het expeditiekamp te gaan dat
diep in het oerwoud ligt. ’s Avonds is er een diner in het kamp. Promovendi zullen hun
onderzoeksprojecten presenteren
Dag : We gaan s ochtends op onderzoek uit en gaan daarna de monsters identificeren en prepareren. s
Middags kunnen degenen die durven de
meter hoge Amazon Tall Tower Observatory ATTO beklimmen
om nog meer monsters te verzamelen. De avond brengen we door in het kamp
• Dag 4: Terug naar Manaus, waar u vanuit een toren over Reserva Ducke kunt uitkijken om de
indrukwekkende ora en fauna te bewonderen. In de stad bezoekt u het biodiversiteitsinstituut, ontmoet
u de directeur en woont u een lezing bij over biodiversiteit en ecologische bedreigingen. We sluiten af met
een afscheidsdiner. De avond brengen we door in het hotel
Op verzoek kan uw reisschema worden uitgebreid met een cultureel en sociaal programma in Manaus of
elders in de regio

Postexpedition

• Diner met de directeur van Naturalis in het Naturalis-restaurant
• We geven de nieuwe soorten die we hebben ontdekt een naam
• Avondrondleiding door het museum (alleen open voor gasten)

Kosten

bijdrage van
.
,- per persoon.
Er zijn maximaal acht deelnemers per expeditie. Buy-outs zijn mogelijk.
Reisperiode: het hele jaar door.

DE AMAZONERIVIER

I N V EST E E R I N D E TO E KO M ST
Reis veel verder dan naar welke bestemming dan ook. Duik onder in de wereld van de wetenschap. Beleef de
voorbereiding van verre expedities, ga mee en blijf betrokken bij de onderzoeksresultaten. Met uw deelname
aan Naturalis Scientific Expeditions investeert u in veel meer dan een onvergetelijk avontuur. U maakt
wetenschappelijk onderzoek mede mogelijk. En dat is nodig voor een gezonde toekomst voor iedereen.

Interesse in Naturalis Scientific Expeditions?
Heeft u interesse om deel uit te maken van een expeditie van Naturalis Scientific Expeditions Neem dan
contact op met Bouchra ilali, manager Partnerships en programmaleider van Naturalis Scientific Expeditions.
Stuur voor meer informatie een mail naar bouchra.filali naturalis.nl, bel 06-448 60 733
of kijk op www.naturalisscientificexpeditions.nl
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